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Samenvatting g

WerkWerk dat geen naam mag hebben.
VeranderendeVeranderende patronen van kinderarbeid in een Noord-Vietnam
Dezee studie hanteert een niet-alledaagse definitie van kinderarbeid bij de
bestuderingg van verschillende vormen van kinderarbeid binnen een snel
veranderendee samenleving als de Vietnamese, met name in dorpen van de Rode
Rivierdelta. .
Dee studie verwijst naar contradicties binnen de discussie over het terugdringen
vann kinderarbeid op grond van alledaagse ervaringen van kinderen die zowel
werkenn als naar school gaan.
Driee belangrijke vormen van kinderarbeid worden aan een nadere studie
onderworpen:: werk dat thuis plaats vindt, arbeid op het platteland en in kleine
werkplaatsenn die zich toeleggen op houtbewerking van allerlei aard.
Omm bovenstaande redenen wijd ik aandacht aan de invloed van culturele factoren,
vann sociale instellingen en van onderwijs in het algemeen op opgroeiende
kinderenn die (loon)arbeid verrichten.
Driee belangrijke veranderingen hebben zich op het terrein van de kinderarbeid
voorgedaan:: (1) kinderen nemen in toenemende mate deel aan het arbeidsproces;
(2)) loonarbeid, met name buitenshuis, wordt als wenselijk beschouwd waardoor
kinderarbeidd vercommercialiseerd, gevarieerd en mobiel van karakter wordt; (3)
opvattingenn over kind-zijn zijn aan sterke veranderingen onderhevig naarmate
meerr kinderen op steeds vroegere leeftijd de arbeidsmarkt opgaan.
Dee studie concentreert zich niet alleen op verschillende soorten en maten van
kinderarbeid,, maar ook, en met name, op de aard van de arbeidsrelaties en de
economischee betekenis van kinderarbeid.
Onderr de centraal geleide economie werkten kinderen meestal, onbetaald, in
familiee of gezinsverband onder leiding van ouders of familieleden in de
landbouw-coöperatiee en binnen hetgeen aan privé-activiteiten van het huishouden
wass toegestaan. Tegenwoordig willen kinderen heel graag loonarbeid verrichten
enn willen ze betrekkelijk onafhankelijk de arbeidsmarkt op. In het verleden
werdenn kinderen ontmoedigd om geld te verdienen, aangezien geld hun
menselijkee waardigheid zou aantasten en het kind zou verwennen. Door kinderen
inn familie- of nabuurschapsverband te laten werken werd dit werk als
maatschappelijkk aanvaardbaar beschouwd, hetgeen in schril contrast staat met de
opvattingg dat werk in monetaire termen dient te worden opgevat. Sociaal

gesprokenn gold de uitdrukking "je bent van smetten vrij, omdat je arm bent",
maarr tegenwoordig geldt "wie arm is, is lui". Deze omkering van officiële
retoriekk en volkse ethiek over de waarde van geldelijk gewin heeft een grote
invloedd gehad op de percepties die kinderen zelf hebben bij hun verlangen
betaaldd werk te vinden en eigen geld te verdienen. Er niets mis met dit verlangen,
maarr het illustreert een omslag met verreikende gevolgen op het gedrag van
kinderenn en jonge mensen. Deze "jacht op materie" kan als direct gevolg worden
gezienn van de veranderingen die zich op sociaal en economisch gebied hebben
voorgedaann en die vergezeld zijn gegaan van een toenemende vraag naar een
hogerr levenspeil, en met name op een moment dat welvaart algemeen als een
sociaall doel wordt aanvaard en officieel wordt erkend.
Eenn belangrijke vraag die in deze studie aan de orde komt is die van de relatie
tussenn werk en school van werkende kinderen. Officiële onderwijsstatistieken
latenn zien dat schooluitval in de landbouwsector significant toenam met de
invoeringg van het "produktie contract systeem" in het begin van de jaren tachtig.
Dee uitval was het hoogst op het niveau van de eerste klassen van de middelbare
school,, bij leerlingen tussen de 12 en 16 jaar oud. Mijn analyse laat zien dat de
armstee families nog wel in staat waren hun kinderen naar de lagere school te
sturen,, maar dat de doorstroming naar de middelbare school stagneerde en dat
geenn enkele leerling was aan het vervolgonderwijs kon deel nemen. Een relatieve
dalingg in participatie van meisjes was vergeleken met jongens eveneens te
constateren.. Vroegtijdige schoolverlaters zochten vrijwel zonder uitzondering hun
heill op de arbeidsmarkt. De studie laat zien dat de meeste kinderen zich er van
bewustt waren dat hun toekomst weinig rooskleurig zou zijn wanneer zij op zeer
jongee leeftijd hun school vaarwel zouden zeggen. De overgang van een op
overheidssubsidiess gebaseerde economie naar een die meer op de markt is gericht
heeftt zeer nadelige gevolgen gehad voor het onderwijs op velerlei gebied. De
schoolkostenn zijn afgewenteld op ouders en kinderen terwijl het schoolsysteem
volgenss de leerlingen gekenmerkt wordt door droge kost en rigiditeit.
Dee argumenten die in deze studie worden aangedragen, concentreren zich op een
voorr de hand liggende aanname dat het gedrag van mensen onderling met elkaar
iss verbonden, in plaats van gescheiden en toevallig, en dat er een zekere mate van
begrijpenn kan worden bereikt als er naar verbanden tussen gedrag wordt gezocht
(Hudsonn 1998: 42). Door de tekortkomingen van eerdere studies te vermijden,
streeftt deze studie naar een integrale benadering van kinderarbeid als een
verschijnsell dat een wederkerige relatie uitdrukt tussen wens en werkelijkheid.
Alleenn zó kan een snel veranderende situatie als die in Vietnam volledig worden
begrepen.. Door kinderarbeid als een sociale constructie te beschouwen, kan er
naarr de alledaagse praktijk gekeken worden als individuele strategieën binnen
sociaal-economischee en culturele contexten waarin het kind wordt geboren en

opgroeit.. Het lijdt geen twijfel dat de opkomst van de plattelandsindustrie
loonarbeidd voor kinderen heeft mogelijk gemaakt, maar het is niet de
kapitalistischee ontwikkeling per sé die kinderen naar de markt drijft.
Eenn scherp gemarkeerd arbeidsdeling naar gender-rollen, differentiatie in
arbeidsprestatiess tussen jongens en meisjes, en tussen jongere en oudere kinderen
herinnerenn ons eraan dat culturele beperkingen een dwingende rol spelen in het
levenn van kinderarbeiders. Vanuit dit perspectief kan men de betekenis en de
waardee van kinderarbeid naar waarde schatten in relatie tot gezin, familie of
huishouden,, kortom in termen van verwantschap, maar ook zien als
verplichtingenn en morele normen die diep zijn verankerd in de specifieke taken
diee door kinderen worden uitgevoerd. De patronen van kinderarbeid op het
niveauu van het leven van alledag, de interactie tussen ouders en kinderen, het
samenspell tussen werkgevers en hun jeugdige werknemers zijn alle
symptomatischh voor de sociale werkelijkheid, en vormen gedragsdeterminanten
opp het beslissingsniveau van het huishouden. Ze zijn tevens
aanpassingsstrategieênn aan een realiteit waarin kinderarbeid alledaags is.

